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§1 AVGRENSING 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartemerket detaljreguleringsplan for 
Saltnessand. 
 

§2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
Området reguleres til: 
Bebyggelse og anlegg: 

 Boligbebyggelse 

 Forretning/kontor/bolig  

 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, renovasjonsanlegg 

 Uteopphold 

 Naturområde grøntstruktur 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 Veg 

 Parkering under bakken 
 
Grøntstruktur 

 Friområde 

 Turveg 
 

§3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
3.1 Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse (B5-B13) 

3.1.1 Bebyggelsen skal nyttes til boligformål med tilhørende anlegg. 
3.1.2 Tillatt % BYA er påført plankartet. 
3.1.3 Innenfor viste byggegrenser kan det oppføres rekkehus, kjedehus eller tomannsboliger med 

maksimalt to etasjer pluss sokkel. 
3.1.4 Maksimal gesimshøyde er 8,5m, og maksimal tillatt mønehøyde er 11,5m begge målt ved 

inngang hovedplan. Eventuell sokkel kommer i tillegg. 
3.1.5 Ny bebyggelse skal utformes med flatt tak, saltak eller pulttak.  Bebyggelsen skal utformes 

med et enhetlig preg og materialbruk for hvert delfelt. Delfeltene skal innbyrdes varieres, 
men slik at helheten bevares. 

3.1.6 Det skal avsettes minimum 30m2 felles lekeplass og uteoppholdsareal pr. boenhet.  
 Inntil 30% av dette kan legges på f_U1 og f_U2. 

       3.1.7 Minimum 6 boenheter skal overholde krav for tilgjengelig boenhet i kapittel 12 i TEK17  
 

3.2 Boligbebyggelse blokkbebyggelse (B1-B4) 
3.2.1 Bebyggelsen skal nyttes til boligformål med tilhørende anlegg. 
3.2.2 Tillatt % BYA er påført plankartet. Parkering under bakken skal ikke medregnes i utnyttelsen. 
3.2.3 Innenfor viste byggegrenser kan det oppføres leilighetsbygg med maksimalt fire etasjer over 

kjeller. En tilbaketrukket del over B1 og B2 kan oppføres i fem etasjer over kjeller 
3.2.4 Maksimal gesimshøyde målt ved inngang er 14,5m for fire etasjer og 18m for 5 etasjer. 
3.2.5 Ny bebyggelse skal utformes med flatt tak.  Bebyggelsen skal utformes med et enhetlig preg 

og materialbruk for hvert delfelt, og farges i samspill med omgivelsene. 



3.2.6 Mot sør på felt B4 og mot nord på B1 skal bebyggelsen trappes naturlig ned til 3 og 2 
etasjer. 

3.2.7 Det skal avsettes minimum 30m2 felles lekeplass og uteoppholdsareal pr. boenhet.  
 Inntil 30% av dette kan legges på f_U1 og f_U2. 
 

3.3 Forretning/kontor/bolig (BFK) 
3.3.1 Bebyggelsen skal nyttes til boligformål med tilhørende anlegg kombinert med forretning og 

kontor i 1. etasje. 
3.3.2 Tillatt % BYA er påført plankartet. Parkering under bakken skal ikke medregnes i utnyttelsen. 
3.3.3 Innenfor viste byggegrenser kan det oppføres bygninger med maksimalt fire etasjer over 

kjeller. 
3.3.4 Maksimal gesimshøyde målt ved inngang er 14,5m. 
3.3.5 Ny bebyggelse skal utformes med flatt tak.  Bebyggelsen skal utformes med et enhetlig preg 

og materialbruk for hvert delfelt.  
3.3.6 Det skal avsettes minimum 30m2 felles lekeplass og uteoppholdsareal pr. boenhet.  

 Inntil 30% av dette kan legges på f_U1 og f_U2. 
 

3.4 Annen særskilt bebyggelse og anlegg (f_ØA1-f_ØA2) 
Avfallsbeholdere skal plasseres på innregulert plass, f_ØA1 og f_ØA2. De skal være nedgravde 
og utformes i henhold til krav fra utøvende renovasjonsselskap. 

 
3.5 Felles leke og uteoppholdsareal (f_L) 

3.5.1 Uteoppholdsareal f_L1, f_L2 og f_L3 skal opparbeides i henhold til sin funksjon som 
lekeplass for FKB1, B1, B2, B3 og B4. 

3.5.2 Uteoppholdsareal f_L4 og f_L6 skal opparbeides i henhold til sin funksjon som lekeplass og 
rekreasjonsområde for B6, B7 og B8. 

3.5.3 Uteoppholdsareal f_L5 skal nyttes som forbindelse mellom veg, V2 og uteoppholdsareal 
f_L6 

3.5.4 Uteoppholdsareal f_L7 skal opparbeides i henhold til sin funksjon som lekeplass og 
rekreasjonsområde for B8 og B9. 

3.5.5 Uteoppholdsareal f_L8 skal opparbeides i henhold til sin funksjon som lekeplass og 
rekreasjonsområde for B9 og B10. 

3.5.6 Uteoppholdsareal f_L9 og f_L10 skal opparbeides i henhold til sin funksjon som lekeplass og 
rekreasjonsområde for B10 og B11. 

3.5.7 Uteoppholdsareal f_L11 skal opparbeides i henhold til sin funksjon som lekeplass og 
rekreasjonsområde for B12 og B13. 

3.5.8 Uteoppholdsareal f_12 skal opparbeides i henhold til sin funksjon som lekeplass og 
rekreasjonsområde for B5. 

 
Lekeplassene skal ha en universell utforming som sikrer tilgjengelighet for alle i tråd med 
byggeteknisk forskrift. 
Tre lekeplasser skal fullt og helt universelt utformes, inkludert lekeapparater og sandkasser. 
Hver lekeplass skal bestå av minimum en sandkasse og to lekeapparat, samt 1-2 sittebenker. 

 
3.6 Felles og uteoppholdsareal (f_U) 

Fellesuteoppholdsareal f_U1, f_U2, f_U3 og f_U4 skal nyttes som fellesareal for hele 
reguleringsområdet, og det skal være åpent for bruk for allmenheten. 
Området skal opparbeides slik at det kan nyttes til lek og rekreasjon. Deler av området skal 
nyttes som engmark som kun skal slås en gang ved slutten av sommeren. 
Området skal vedlikeholdes av sameiene som dannes ved utbyggingen av reguleringsområdet. 

 
 



3.7 Felles turveg (f_T) 
3.7.1 Felles turveg, f_T1, skal nyttes som gangatkomst mellom f_V2 via B5 og frem gangveg 

ned mot elva. Den skal opparbeides med grusdekke. 
3.7.2 Felles turveg, f_T2, skal nyttes som gangatkomst mellom f_V2 og gangveg langs elva. 

Den skal opparbeides med grusdekke, og endelig plassering fastsettes ved 
opparbeiding av f_U1 og f_U2. 

3.7.3 Felles turveg, f_T3 skal nyttes som gangatkomst mellom f_V2 og gangveg langs elva. 
Den skal opparbeides med grusdekke, og endelig plassering fastsettes ved 
opparbeiding av f_U3 og f_U4 samt mellom f_L9 og f_10. 

 
§4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
4.1 Felles veg (f_V) 

4.1.1 f_V1 skal nyttes som atkomst til parkeringskjeller under FKB1, B1 og B2 og til f_V2, f_V3 og 
f_V4. 

4.1.2 f_V2 skal nyttes som atkomst til B5, B6 og B8 – B13. 
4.1.3 f_V3 skal nyttes som atkomst til parkeringskjeller under B3 og B4. 
4.1.4 f_V4 skal nyttes som atkomst til B7. 
4.1.5 f_V5 skal nyttes som atkomst til FKB1 og f_GS1. 

 
4.2 Felles parkering under bakken 
 4.2.1  f_P1 skal nyttes til parkering og boder for BFK 
 4.2.2 f_P2, f_P3, f_P4, og f_P5   skal nyttes til parkering og boder for B1 til B4. 

 
4.2 Felles gangveg (f_GS) 

F_GS1 skal nyttes som gangatkomst til B1 – B4 Den kan også nyttes som atkomst for 
utrykningskjøretøy og til nødvendig transport av varer og bevegelseshemmede. 

 

§ 5 FELLESBESTEMMELSER 
5.1 Støy 

5.1.1 Støy i tilknytning til boliger og tilhørende felles leke-/oppholdsområder skal ikke overstige 
anbefalte støygrenser angitt i tabell 3 i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
(T-1442/2016). 

5.1.2 Dersom Terrasser/balkonger blir etablert i gul støysone må det utføres støyreduserende 
tiltak for disse. 

 
5.2 Parkering 

5.2.1 Parkeringsplasser skal utformes etter Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og 
gateutforming. 

5.2.2 For område FKB1 skal det avsettes 1 parkeringsplass for hver boenhet og 1 parkeringsplass 
for hver 50m2  forretnings- og kontorformål. 

5.2.3 For område B1-B4 skal det avsettes 1 parkeringsplass for hver boenhet  
5.2.4 For område B5-B13 skal det avsettes 1,5 parkeringsplass for hver boenhet. 
5.2.5 Det skal avsettes plass til parkering av minimum 2 sykler pr. boenhet. 

 

§6 HENSYNSSONE  
Aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminnelovens § 8.2 ledd gjelder. Arbeidet stanses og 
varsles kulturminnemyndighetene dersom tiltaket kan påvirke automatisk fredede kulturminner. 

 
 
 
 
 



§7 REKKEFØLGEKRAV OG VILKÅR FOR UTBYGGING 
7.1 Geotekniske undersøkelser 
           Før området kan utbygges skal det være foretatt detaljerte geotekniske vurderinger. 
 
7.2 Støytiltak 

Støykartlegging og detaljert beskrivelse av støytiltak for boliger og for uteoppholdsarealene i 
forhold til E39, herunder eventuell støyskjerm, skal foreligge ved søknad om 
igangsettingstillatelse. 

 
7.3 Anleggsfasen 

Plan for beskyttelse av naboomgivelsene mot støy, støv og andre ulemper i anleggsfasen skal 
følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, 
driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold i tråd 
med retningslinjene T-1442 og T-1520 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging. Nødvendig sikringstiltak gjennomføres før bygge- og anleggsarbeider 
igangsettes. 

 
7.4 VA 

Planområdet må være sikret tilfredsstillende vann- og avløpsforhold inklusive eventuell 
fordrøyning av overflatevann før igangsettingstillatelse gis, dette dokumenteres i teknisk plan 
som godkjennes av Skaun kommune. Erstatning av hovedledning i Trøvegen for økt 
slukkevannskapasitet må være ferdig opparbeidet før igangsettingstillatelse kan gis. 

 
7.5 Uteoppholdsareal 

7.5.1 Før søknad om igangsetting skal det foreligge en detaljert utomhusplan som skal vise 
opparbeidelse, utemøblering, overvannshåndtering, beplantning og lignende for alle 
fellesarealer, f_L1 til f_L11, inklusive felles atkomstveger f_V1, f_V2, f_V3, f_V4, f_V5 og 
f_GS1. For vegene skal det vises innsnevringer med opphøyet gangfelt der det er naturlig å 
krysse kjørevegen. 

7.5.2 For uteoppholdsareal (f_L) knyttet til hvert delfelt som beskrevet §3.5, skal det foreligge 
detaljerte planer før det søkes om igangsettingstillatelse. 

7.5.3 For uteoppholdsareal (f_U) og for felles turveg (f_T), skal det foreligge detaljerte planer før 
det søkes om igangsettingstillatelse. 

 
7.6 Infrastruktur 

7.6.1 Før det søkes om første brukstillatelse i hvert delfelt, skal nødvendige veger med fortau og 
leke- og utomhusområder knyttet til hvert delfelt beskrevet i §§3.5 og 4.1 være ferdig 
opparbeidet. 

7.6.2 Før det søkes om første brukstillatelse i delfelt BFK og B1-B4, skal f_GS være ferdig 
opparbeidet. 

7.6.3 Fortau o_F1 og o_F2 skal være ferdig opparbeidet før det søkes om første brukstillatelse 
innenfor hele planområdet. 

 
7.7 Jordflytting 

Når omregulert dyrkajord kommer til utbygging skal matjordlaget tas av, sikres og nyttes til 
jordbruksformål i nærområdet. 
Plan for jordflytting, transport og deponering av matjord og undergrunnsjord skal være godkjent 
av Skaun kommune og Mattilsynet før igangsettingstillatelse gis. 
 
 
 
 



7.8 Utbyggingsavtale 
Utbyggingsavtale kan av kommunen forventes inngått før igangsettingstillatelse gis, der 
utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging 
av offentlige anlegg og/eller tilpasning til slike anlegg. 

 
 


